
 

Aparat de bărbierit
electric umed şi uscat

Shaver series 9000

 
Senzor Pressure Guard

Lame Dual SteelPrecision

Testat dermatologic

Capete flexibile 360-D

 

S9987/59 Precizie superioară*, confort personalizat al pielii

cu tehnologie SkinIQ

Cel mai inteligent aparat de bărbierit dotat cu AI îţi oferă un confort incredibil al

pielii. Obţine feedback despre presiunea aplicată pentru a-ţi proteja pielea, în

timp aparatul ce taie eficient chiar şi pe o barbă de 5 zile. Detectează, te ghidează

şi se adaptează feţei tale unice.

Un bărbierit eficient

Precizie avansată pentru un bărbierit mai precis*

Alunecare lină pentru o mai bună protecţie a pielii

Urmează contururile feţei

Tehnologie SkinIQ

Te ajută să te bărbiereşti cu presiunea optimă

Te ghidează pentru a beneficia de o tehnică îmbunătăţită, cu mai puţine treceri

Îţi ajustează barba, pentru bărbierit fără efort

Însuşeşte-ţi o tehnică eficientă cu aplicaţia Philips GroomTribe

Pentru un bărbierit confortabil

Cartuş de curăţare puternic pentru întreţinere şi igienă

60 de minute de bărbierit la o încărcare de 1 oră

Alege bărbieritul uscat comod sau bărbieritul umed reconfortant

Aranjează-ţi mustaţa şi perciunii

5 setări de lungime pentru îngrijire versatilă a bărbii
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Repere

Senzor Pressure Guard

Utilizarea presiunii corecte este esenţială

pentru precizie şi protejarea pielii. Senzorii

avansaţi ai aparatului de bărbierit citesc

presiunea pe care o aplici, iar semnalul

luminos inovator arată când apeşi prea tare

sau prea puţin. Pentru un bărbierit personalizat,

potrivit pentru tine.

Lame Dual SteelPrecision

Cu până la 150.000 de acţiuni de tăiere pe

minut, lamele Dual SteelPrecision bărbieresc

precis. Cele 72 de lame de înaltă performanţă

dispun de ascuţire automată şi sunt produse în

Europa.

Senzor Motion Control

Tehnologia cu detectarea mişcării urmăreşte

modul în care te bărbiereşti şi te îndrumă

pentru a deprinde o tehnică mai eficientă cu

aplicaţia noastră GroomTribe. După numai trei

bărbieriri, majoritatea bărbaţilor au dobândit o

tehnică mai bună de bărbierit, cu mai puţine

mişcări**.

Înveliş SkinGlide de protecţie

Între capetele aparatului de bărbierit şi piele

există un strat de protecţie. Fiecare milimetru

pătrat este acoperit cu până la 2.000 de

microgranule. Redu la minimum iritaţiile,

reducând cu 25 % frecarea pe piele***.

Senzor Power Adapt

Senzorul inteligent pentru părul facial măsoară

densitatea părului de 500 de ori pe secundă.

Tehnologia adaptează automat puterea de

tăiere, pentru bărbierit delicat şi fără efort.

Capete flexibile 360-D

Conceput să urmeze contururile feţei, acest

aparat de bărbierit electric Philips are capete

complet flexibile, care se rotesc la 360° pentru

un bărbierit eficient şi confortabil.

Personalizare prin aplicaţie

Asociază aparatul de bărbierit electric Philips

cu aplicaţia GroomTribe şi pregăteşte-te să

înveţi tehnica corectă. Monitorizează-ţi

progresul şi personalizează-ţi rutina pentru a

obţine un bărbierit precis şi delicat.

Quick Clean Pod fără cablu

De 10 ori mai eficient decât curăţarea cu

apă****, cartuşul de curăţare puternic curăţă şi

lubrifiază temeinic aparatul de bărbierit în doar

1 minut. Utilizarea acestuia ajută la menţinerea

performanţei aparatului şi o igienă mai bună.

Bărbierit umed sau uscat

Un aparat de bărbierit umed şi uscat care se

adaptează la preferinţele tale. Obţine un

bărbierit uscat convenabil sau foloseşte-l cu

spuma sau gelul de ras preferat pentru un

bărbierit umed reconfortant.
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Specificaţii

Software

Aplicaţie: GroomTribe, Se conectează prin

Bluetooth®

Compatibilitate smartphone: Dispozitive

iPhone şi Android™

Actualizare de software: Philips oferă

actualizări de software relevante o perioadă de

2 ani de la data achiziţiei

Performanţe în bărbierire

Sistem de bărbierire: Lame Dual

SteelPrecision

Urmărirea conturului: Capete flexibile 360-D

Tehnologie SkinIQ: Senzor Pressure Guard,

Înveliş SkinGlide de protecţie, Senzor Motion

Control, Senzor Power Adapt

Uşor de utilizat

Umed şi uscat: Utilizare umedă şi uscată

Afişaj: Afişaj OLED avansat, Îndrumări privind

presiunea, Indicator pentru nivelul bateriei,

Indicator de control al mişcării, Dispozitiv de

blocare pentru transport

Curăţare: Deschidere printr-o atingere,

Complet lavabil

Alimentare

Durată de funcţionare: 60 de minute

Încărcare: Încărcare completă în 1 oră,

încărcare rapidă în 5 min

Tensiune automată: 100-240 V

Consum max. de energie: 9 W

Tip baterie: Li-ion

Design

Mâner: Mâner de cauciuc

Culori: Crom închis

Capete de bărbierit: Unghiular

Service

Garanţie de 2 ani

Cap de schimb SH91: Înlocuieşte la fiecare 2

ani cu SH91

Accesorii

Cartuş pentru curăţare rapidă: Da, 1 cartuş

inclus

Lamă de tuns pop-up integrată

Accesorii: Accesoriu de aranjare a bărbii

Suport de încărcare

Deplasare şi depozitare: Toc de transport

Întreţinere: Perie de curăţat

* faţă de seria Philips S9000 anterioară

* * Conform utilizatorilor Philips seria S7000 şi aplicaţiei

GroomTribe în anul 2019

* * * Comparativ cu materialul fără strat de acoperire

* * * * Comparând resturile de după bărbierit la utilizarea

lichidului de curăţare, faţă de apă în cartuş
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